
8 maart 2019  

 

Aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta  

 

Geacht bestuur,  

Deze week verscheen een nieuwsbericht over het Burgerinitiatief Meten = Weten Westerveld 

(zie https://zembla.bnnvara.nl/data/files/3732469095.pdf).  

De kern van het bericht is dat 160 bezorgde omwonenden van velden met lelieteelt in Westerveld 

13 monsters van de bodem en het oppervlaktewater hebben laten onderzoeken en giftige stoffen 

vonden. In 10 grondmonsters zaten 57 verschillende bestrijdingsmiddelen. In elk monster zaten 

bestrijdingsmiddelen. De resultaten van de watermonsters zijn nog niet binnen. De lelieteelt is de 

laatste 18 jaar bijna verviervoudigd. De burgers eisen maatregelen van de overheid. Het initiatief 

richt zich in eerste instantie op de gemeente en de provincie. 

Water Natuurlijk deelt de zorg van de inwoners van Westerveld, mede gezien de recent verschenen 

Resultaten Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2017 door Deltares, waaruit onder meer 

blijkt dat bij de bloembollenteelt (op zand) het gemiddelde percentage normoverschrijdende stoffen 

per meetlocatie het hoogst is (zie https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Resultaten-

Landelijk-Meetnet-Gewasbeschermingsmiddelen-2017.pdf).  

Wij hebben daarom de volgende vragen: 

1. Hoe beoordeelt uw DB de resultaten van het onderzoek van het Burgerinitiatief en het 

onderzoek van Deltares? 

2. Worden er gericht, structureel en/of incidenteel, waterkwaliteitsmetingen gedaan in de directe 

omgeving van velden met lelieteelt? 

3. Welke waterkwaliteitsmetingen heeft het waterschap uitgevoerd in de directe omgeving van 

velden met lelieteelt? Zijn hier ook bestrijdingsmiddelen in aangetroffen? Zo ja, hoeveel, en was 

daarbij sprake van overschrijding van de Europese normen en/of van cumulatie van meerdere 

bestrijdingsmiddelen? 

4. Indien er sprake was van overschrijdingen, welke maatregelen heeft het waterschap dan 

genomen om de norm te handhaven? 

5. Heeft het waterschap een goed beeld van het effect van de lelieteelt op de oppervlakte- en 

grondwaterkwaliteit? Zo niet, zou het waterschap hier dan nader onderzoek naar moeten doen? 

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Marion Wichard 

Fractievoorzitter Water Natuurlijk DODelta 

 

 


